sociaal ondernemerschap
versterken

lerend netwerk innovatieve arbeidsorganisatie (gevorderden)
Het vertrouwelijke en inspirerende platform voor IAO-professionals
Wat is een lerend netwerk?
Een lerend netwerk is een interactief traject waarin je in acht halve dagen jouw vaardigheden en kennis naar een hoger niveau tilt.
Je doet dit niet alleen: samen met 12 andere sociale ondernemingen (uit verschillende sectoren) leer je
van experts én van elkaar, in een open en vertrouwelijke sfeer.
Intersectorale praktijkvoorbeelden inspireren je om buiten je hokje te denken. Vervolgens vertaal je
deze ideeën naar een visie.

Waarom deelnemen aan dit lerend netwerk?
Heb je al ervaring met Innovatieve Arbeidsorganisatie of volgde je ons basisbootcamp rond dit thema?
In de schoot van het Lerend Netwerk IAO vind je het evenwicht tussen de kwaliteit van jouw organisatie
en de kwaliteit van het aangeboden werk. Zo zwengel je de motivatie bij jouw collega’s aan. Bovendien
wissel je ideeën en oplossingen uit onder professionele begeleiding van experts, af en toe gekruid door
een externe spreker én in een vertrouwelijke sfeer. Die ervaringsuitwisseling wakkert ondernemerschap,
innovatie en ‘out of the box’-denken aan… en zo zet jouw sociale onderneming nieuwe stappen in de
richting van werkbaar werk.

Wat kan en weet je na afloop van dit lerend netwerk?
Je leert:
•
Het onderlinge vertrouwen vergroten, de perceptie van concurrentie verkleinen en intersectoraal
netwerkdenken stimuleren
•

De principes rond intervisie en supervisie toepassen, zodat jouw ontmoetingen en overlegmomenten meer vruchten afwerpen

•

Een vernieuwende benadering op specifieke of algemene onderwerpen verwerven, dankzij de
inzichten van externe sprekers en oefeningen van professionele experts

•

De praktische vertaling van die best practices voor jouw organisatie maken

•

Alle elementen samenbrengen in een persoonlijke, zelfsturende aanpak

Wanneer wordt dit lerend netwerk een succes?
•

Je popelt om in je eigen organisatie aan de slag te gaan met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie of hebt hier al stappen in gezet en wil verder groeien

•

Je staat open om inzichten te delen én van gedachten te wisselen met gelijkgestemden

•

Je kan en mag vanuit jouw functie kritisch meedenken over dit onderwerp

•

Je hebt een goed zicht op het reilen en zeilen binnen je organisatie en kan achteraf de inzichten
delen en implementeren

Waar en wanneer vindt het lerend netwerk plaats?
Er zijn twee groepen. Zo kan je kiezen welke plaats en tijdstip je best past:
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Alle sessies vinden plaats van 13.30u tot 16.30u. Behalve de eerste sessie van elk traject, die duurt een volledige dag.

Docenten?
Tom Van Acker, Els Vanparys, Joost Van Driessche en Kris Rayen (Organisatie-architecten bij Wilde
Zwanen en gespecialiseerd in innovatieve arbeidsorganisatie)

Inschrijven?
Om een maximaal resultaat te garanderen, vragen we elke deelnemende sociale onderneming twee
deelnemers af te vaardigen. De prijs voor deelname bedraagt 500 euro (excl. btw) per organisatie (ook
als je maar één deelnemer stuurt).
Inschrijven kan via www.groeilabz.be.
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